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DOROBEK LAUREATÓW 
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W DZIEDZINIE KULTURY 



JAN ŚLIŻEWSKI 

 Pasją Laureata  jest malarstwo. Pierwsze dzieła zaczął tworzyć jako nastolatek. 

Dorobek Jego prac zawiera kilkadziesiąt obrazów o tematyce górniczej, wśród  

których znajdują się również prace dokumentujące konkretne wydarzenia. Wiele 

z nich mieści się w zbiorach muzealnych Katowickiej Kurii Biskupiej, a także  

w kolekcjach w kraju i za granicą. Laureat prowadzi spotkania z dziećmi   

i młodzieżą w ramach zajęć w plenerze Grupy Twórczej „Pasja” z Radlina. Bierze 

udział w wystawach oraz licznych przeglądach kulturalnych. Twórczość 

Laureata była inspiracją do powstania 

 

 

 

 

 

kilku filmów dokumentalnych, jak 

również prac magisterskich. Oprócz 

zamiłowania do malarstwa, Laureat 

wykonuje drobne prace rzeźbiarskie. 



MAREK GRZEBYK 

 Laureat Nagrody jest aktywnym animatorem życia społeczno-kulturalnego na 

terenie nie tylko powiatu wodzisławskiego, ale również całego województwa 

śląskiego. Jego aktywność od lat przekładana jest na wiele inicjatyw 

związanych z krzewieniem kultury lokalnej oraz integrowaniem w nią 

szczególnie osób niepełnosprawnych. W latach 2006-2010 współorganizował 

„Przegląd Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych”. Laureat stał się 

pomysłodawcą oraz współtwórcą grupy teatralno-kabaretowej „Korelacje”, 

którą tworzą osoby niepełnosprawne intelektualnie. Jako instruktor grupy 

przygotowuje ją do występów publicznych. Przyczynił się również  

do cykliczności wysokiego muzycznego poziomu Powiatowego Koncertu „Blues 

dla niepełnosprawnych”. Poza współpracą z osobami niepełnosprawnymi 

realizuje się na polu artystycznym oraz bierze 

aktywny udział w licznych wydarzeniach 

kulturalnych. Oprócz tego tworzy dzieła 

rzeźbiarskie oraz prowadzi zajęcia 

artystyczne, m.in. „Wiśta wio!”, „Bajka 

śląska”. 



BOGUMIŁA CANIBOŁ 

 Pasją Laureatki jest rzeźba – spod jej dłuta wyszło sporo 

aniołów, utopców, połednic  i czarownic. Tworzy 

płaskorzeźby oraz rzeźby, zarówno wielkogabarytowe jak  

i małe. Uczestniczyła w wielu plenerach rzeźbiarskich  

w kraju i zagranicą. Od listopada 2010 roku jest 

uczestniczką projektu KREATO, którego celem jest odkrycie  

i wykorzystanie potencjału drzemiącego w twórczości 

lokalnej. Była pomysłodawczynią i współorganizatorką  

I Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego. Laureatka 
brała udział w Międzynarodowym konkursie „Utopiec bez granic”, gdzie jej rzeźba 

utopca zajęła III miejsce, a w 2011 roku została wyróżniona na XI Ogólnopolskim 

Konkursie Ceramicznym za pracę „Zodiakalny Byk na krzywej czasoprzestrzeni”. 

W 2014 roku otrzymała nagrodę specjalną pisma przedsiębiorców „Drwal” za 

całokształt kilkunastoletniej pracy rzeźbiarskiej.  



JADWIGA BARON 
 Laureatka Nagrody jest Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Pszowa.  

W swojej długoletniej działalności przyczyniła się do stworzenia  

w strukturach Towarzystwa Konfraterni Rycerskiej Sua Sponte i Fireshow 

Feniks kilku sekcji – Dzieci Niepełnosprawnych, Turystyki Rowerowej „Koło”,  

a także zespołu regionalnego „Pszowiki”. Jest organizatorką cyklicznych spotkań 

 

nad osobami niepełnosprawnymi, dla których przygotowano Świetlicę „Radość 

Życia”. Laureatka brała czynny udział jako juror Festiwalu Adeste Fidelis  

oraz Festiwalu Pieśni Maryjnej Magnificat.  
 

 

autorskich, spotkań z ludźmi sztuki, pasjonatami 

różnych dyscyplin kultury, sportu i nauki, a także 

koncertów fortepianowych i orkiestrowych. 

Laureatka, pełniąca funkcję redaktor naczelnej 

„Zeszytów Pszowskich”, popularyzuje wiedzę  

o dziejach Pszowa, powiatu i regionu.  

W czasopiśmie tym ukazują się artykuły, eseje  

i poezje autorstwa osób związanych z regionem. 

Ważnym elementem w Jej działalności jest opieka 



HENRYK MACHNIK 

 Laureat Nagrody działa aktywnie na wielu płaszczyznach kulturalnych. Jako 

prezes Towarzystwa Miłośników Rydułtów zorganizował  wiele imprez takich 

jak: przeglądy zespołów dziecięcych („Witamy wiosnę”, Poznaj nasze obyczaje”), 

Festiwal Stowarzyszeń 2014 (dla organizacji pozarządowych), imprezy 

nagrywane przez telewizję regionalną („Babcia, dziadkowie i wnuki”, 

„Polowanie na zdrowie”). Laureat jest również założycielem zespołu 

regionalnego „Miłośnicy z TMR-u” oraz organizatorem przeglądów zespołów 

regionalnych powiatu wodzisławskiego („Witej wiosno 

 

 

 

roztomiła”, „Zolyty, zolyty to fajno jest rzecz”). 

Laureat realizuje wiele projektów grantowych, 

aktywnie współpracując ze stowarzyszeniami 

krajowymi i zagranicznymi. Jest również 

autorem tekstów ukazujących się na łamach  

gazety „Kluka”. 



PAWEŁ CEBULA 

 Laureat Nagrody jest gitarzystą basowym, autorem tekstów, kompozytorem oraz 

działaczem społeczno-kulturalnym.  Od 2012 r. jest członkiem Stowarzyszenia 

Społeczno-Kulturalnego UFF!, wspólnie z którym z powodzeniem organizuje 

liczne wydarzenia. Największym z nich jest Wodzisławski Przegląd Kina 

UFF!owego – przedsięwzięcie skupiające miłośników kultury niszowej, zarówno 

widzów jak i twórców mających możliwość zaprezentowania swoich filmów. 

Kolejną imprezą współorganizowaną przez Laureata jest „Brania Fest”, czyli 

festiwal ciężkiego brzmienia. Obydwie imprezy 

przyciągają fanów kultury alternatywnej oraz 

są pozytywnie odbierane w całej Polsce. 

Laureat jest również basistą w metalowej 

formacji Gallileous, której działalność 

wykracza daleko poza granice naszego kraju. 

Płyty zespołu sprzedawane są na całym 

świecie, a ich pozytywne recenzje spływają nie 

tylko z Europy ale i z Australii, Rosji czy Peru. 



MATYLDA KOŁEK 

 Laureatka Nagrody jest uczennicą 

Państwowej Szkoły Muzycznej  

I stopnia im. Wojciecha Kilara  

w Wodzisławiu Śląskim. Jest zdolną 

młodą flecistką, pielęgnującą swój 

talent, o czym świadczą  zdobywane  

z roku na rok liczne nagrody  

na konkursach rangi makroregionalnej  

i ogólnopolskiej. Zajęła m.in. I miejsce 

 

 

w IV Ogólnopolskim „Syrinx” w Kędzierzynie Koźlu. Zdobyła również dyplom 

za czynne uczestnictwo w VI Międzynarodowym Letnim Kursie Mistrzowskim 

„Ventus Optimus” organizowanym przez Akademię Muzyczną w Łodzi. 



KAMIL RYBACZYK 

 Laureat Nagrody jest uczniem Państwowej 

Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha 

Kilara w Wodzisławiu Śląskim. Młody 

muzyk  wykazuje się wielkim sercem  

i zainteresowaniem do gry na puzonie.  

Jego umiejętności oraz predyspozycje do gry 
na instrumencie owocują licznymi 

nagrodami na wszelkiego rodzaju 

konkursach o randze makroregionalnej oraz  

 ogólnopolskiej. Zajął m.in. I miejsce w XXIII Konfrontacjach Instrumentów 

Dętych w Oławie oraz III miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie 

Instrumentów Dętych Blaszanych w Opolu. Ponadto uzyskał tytuł Laureata 

Ogólnopolskich Przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej. 



OSIĄGNIĘCIA LAUREATÓW  

NAGRODY POWIATU  

WODZISŁAWSKIEGO  

W DZIEDZINIE SPORTU 



MATEUSZ ROK 

 Laureat trenuje szermierkę  

od najmłodszych lat. Należy do 

Towarzystwa Szermierzy „Górnik 

Radlin”. Co roku pod okiem trenera, 

Krzysztofa Urbańskiego, wraz  

z innymi zawodnikami Klubu staje  

na podium Drużynowych Mistrzostw 

Polski  Juniorów w szpadzie  

oraz Mistrzostw Świata. 

 

Nagrodę Powiatu Wodzisławskiego otrzymuje za zajęcie V miejsca  

w Drużynowych Mistrzostwach Świata Juniorów w szpadzie 

mężczyzn – Płowdiw 11.04.2014 rok. 



DANIEL MARCOL 
 Laureat związany jest  

z Towarzystwem Szermierzy 

„Górnik Radlin”, w którym pod 

okiem Krzysztofa Urbańskiego 

trenuje szermierkę od najmłodszych 

lat. Co roku staje na podium m.in. 

Indywidualnych Mistrzostw Polski 

oraz Drużynowych Mistrzostw 

Polski w szpadzie mężczyzn. 

 

Nagrodę Powiatu Wodzisławskiego otrzymuje za zajęcie I miejsca  

w Drużynowych Mistrzostwach Europy Kadetów  

w szpadzie mężczyzn – Jerozolima 26.02.2014 rok. 

 



DOMINIKA MOSLER-PLURA 

 Laureatka trenuje szermierkę  

od 15 lat. Jej trenerem jest Krzysztof 

Urbański. Laureatka przez sześć lat 

mieszkała i trenowała w Katowicach,  

po czym wróciła do rodzimego Klubu -  

Towarzystwa Szermierzy „Górnik Radlin”. 

Odniosła sukcesy zarówno w kategorii 

Seniorów, Młodzieżowców jak i Juniorów, 

zdobywając kilka medali. 

 

 

 
Nagrodę Powiatu Wodzisławskiego otrzymuje za zajęcie   

VI miejsca w Drużynowych Mistrzostwach Europy Seniorek  

w szpadzie kobiet w Strasburgu - 12.06.2014 rok . 



KRZYSZTOF URBAŃSKI 

 Laureat jest jednocześnie nauczycielem  
i trenerem szermierki. Może szczycić się 

przygotowaniem do zawodów oraz zdobyciem 
najwyższych laurów przez swoich 

podopiecznych, m.in. Dominikę Mosler-Plurę, 
Mateusza Roka oraz Daniela Marcola, 
którzy zajęli czołowe miejsca na podium  
w Drużynowych Mistrzostwach Świata 

Juniorów w szpadzie mężczyzn  
oraz w Drużynowych Mistrzostwach Europy 

w szpadzie kobiet i mężczyzn.  
Laureat otrzymał od Ministra Sportu  
i Turystyki RP nagrodę „za wybitne 

osiągnięcia w pracy szkoleniowej  
w 2014 roku”.  



ZBIGNIEW BŁOŃSKI 
 Laureat  uprawia kilka dyscyplin sportu, 

m.in. biegi średniodystansowe na 1500 

oraz na 5000 metrów, jak również 

pływanie stylem klasycznym na dystansie 

50 metrów oraz 100 metrów, stylem 

dowolnym na dystansie 50 i 100 metrów. 

Ponadto uprawia tenis ziemny, stołowy,  

a także biatlon letni. Jest członkiem 

Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji. 

 

Nagrodę Powiatu Wodzisławskiego otrzymał za udział   

na Mistrzostwach Europy dla Osób po Transplantacji, na których zajął 

II miejsce w pływaniu na 100 metrów stylem klasycznym. 



OSIĄGNIĘCIA LAUREATÓW 

WYRÓŻNIENIA 

POWIATU  WODZISŁAWSKIEGO  

W DZIEDZINIE SPORTU 



SYLWIA MOLITOR 

 Laureatka trenuje biegi narciarskie 
oraz biegi na nartorolkach.  

Będąc zawodniczką Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Marklowice 

startowała w kategorii Juniorka A, 
osiągając bardzo dobre wyniki  

w narciarstwie biegowym.  
W Ogólnopolskim Rankingu „Biegu 

na Igrzyska w ubiegłym sezonie  
zajęła IV miejsce.  

 

(zawodniczka w środku) 

Wyróżnienie Powiatu Wodzisławskiego otrzymuje za zajęcie I miejsca  

w sprintach w Narodowym Programie Rozwoju Biegów Narciarskich  

„Bieg na Igrzyska” – Tomaszów Lubelski 25.01.2014 rok. 



AGATA WARŁO 

 Laureatka  Wyróżnienia trenuje biegi 

narciarskie od przeszło 7 lat. Przygodę 

z Narciarstwem Biegowym rozpoczęła 

na lokalnych zawodach przełajowych. 

Laureatka w ubiegłym sezonie zajęła  

I miejsce w Rankingu Polski „Biegu na 

Igrzyska” oraz I miejsce w Rankingu 

Polskiego Związku Narciarskiego. 

 

 

(zawodniczka w środku) 

Wyróżnienie Powiatu Wodzisławskiego otrzymuje za osiągnięcia  

w Narodowym Programie Rozwoju Biegów Narciarskich „Bieg na Igrzyska”, 

gdzie sześciokrotnie stawała na podium, w tym trzy razy zajmując najwyższe 

lokaty (Szklarska Poręba – Jakuszyce oraz Tomaszów Lubelski). 



DOMINIKA BIELECKA 

 Laureatka Wyróżnienia trenuje biegi 

narciarskie od przeszło 10 lat. Pierwszym Jej 

trenerem był Krzysztof Skorupa. Obecnie jest 

reprezentantką Kadry Młodzieżowej Biegów 

Narciarskich. Najważniejszymi osiągnięciami 

Laureatki są liczne złote i srebrne medale  

zdobyte w zawodach we Włoszech oraz 

Kazachstanie, jak również podczas 

Mistrzostw Polski.  

 

Wyróżnienie Powiatu Wodzisławskiego otrzymuje za zajęcie czterech 

najwyższych miejsc na podium w zawodach Pucharu Polski w Biegach 

Narciarskich – w biegu na 4km i 5 km w Zakopanem (14-15.03.2014 rok) 

oraz w biegu na 5km i 7,5km w Tomaszowie Lubelskim (7-8.02.2014 rok). 

 



DAWID WĘGLARZ 

 Laureat Wyróżnienia trenuje gimnastykę 

sportową od szóstego roku życia.  

Jest zawodnikiem w Klubie 

Gimnastycznym Radlin. Od czterech lat 

trenuje w Kadrze Polski pod okiem 

olimpijczyka, Leszka Blanika, dzięki 

czemu, mógł zaprezentować swoje 

umiejętności i sprawność  

na Mistrzostwach Europy. 
 

Wyróżnienie Powiatu Wodzisławskiego otrzymuje  

za zajęcie I miejsca w wieloboju gimnastycznym  

 w zawodach Pucharu Polski. 

 



FILIP KROEMER 

 Pasja Laureata, którą jest narciarstwo biegowe, 

rozwijana jest od 7 lat. Laureat co roku staje  

na podium w Mistrzostwach Polski w biegach  

na nartach oraz w biegach na nartorolkach.  

W Rankingu Ogólnopolskim zajmuje III miejsce.  

Na co dzień trenuje w Uczniowskim 

Międzyszkolnym Klubie Sportowym Marklowice.  

 

 
Wyróżnienie Powiatu Wodzisławskiego otrzymuje za 

zdobycie wysokich osiągnięć w Narodowym Programie 

Rozwoju Biegów Narciarskich „Bieg na Igrzyska” ,  

tj. I miejsce w sprintach, III miejsce w biegu na 7,5 km  

w Tomaszowie Lubelskim (25-26.01.2015 rok)  

oraz III miejsce w biegu na 6 km w Zakopanem 

(15.03.2014 rok). 



WOJCIECH FOJCIK 

 Laureat trenuje biegi narciarskie od  

8 lat w Uczniowskim Międzyszkolnym Klubie 

Sportowym Marklowice pod okiem Aleksandry 

Pustołki. Obecnie  jest zawodnikiem 

Narciarskiego Klubu Sportowego Trójwieś 

Beskidzka. Co roku staje na podium Mistrzostw 

Polski UKS w biegach na nartach  

oraz biegach na nartorolkach. Został powołany 

do kadry Polski na Europejską Olimpiadę 

Młodzieży w Lichtenstein 2015 r. (zawodnik w środku) 

Wyróżnienie Powiatu Wodzisławskiego otrzymuje za osiągnięcie w Narodowym 

Programie Rozwoju Biegów Narciarskich „Bieg na Igrzyska” , gdzie sześć razy stawał 

na podium, w tym  trzy razy zajął I miejsce – w biegu na 6km w Jakuszycach, w biegu 

na 10km w Zakopanem oraz w sprincie w Tomaszowie Lubelskim.  

 

 



WOJCIECH KROEMER 

 Laureat Wyróżnienia pełni funkcję prezesa Uczniowskiego 

Międzyszkolnego Klubu Sportowego Marklowice. Poprzez swoje 

działania, motywuje nowych zawodników do uprawiania dyscypliny 

biegów narciarskich. Angażuje się w pracę na rzecz lokalnej społeczności. 

Przyczynia się do wysokiego poziomu oraz cykliczności imprez 

sportowych organizowanych na terenie powiatu wodzisławskiego. 

Działa w Śląsko-Beskidzkim Związku Narciarskim,  

w którym pełni funkcję członka Komisji Rewizyjnej.  

 

 



LUDWIK BLANIK 

 Laureat Wyróżnienia pełni funkcję 

prezesa od 16 lat, sprawując 

jednocześnie rolę koordynatora szkolenia  

w Klubie Gimnastycznym Radlin. 

Dzięki Jego zaangażowaniu 

systematycznie ulega poprawie baza 

sprzętowa o najwyższych standardach 

międzynarodowych, co wpływa  

na uzyskiwanie lepszych wyników 

zawodników Klubu. W 2014 roku 

zdobyli oni łącznie pięć złotych, cztery 

srebrne oraz dwa brązowe medale. 

Kilku zawodników Klubu  

zostało powołanych do  

Kadry Narodowej Juniorów. 

 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 



GALA  WRĘCZENIA 

 NAGRÓD POWIATU 

WODZISŁAWSKIEGO  

W DZIEDZINIE KULTURY ORAZ 

 NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ POWIATU 

WODZISŁAWSKIEGO  

W DZIEDZINIE SPORTU  


